
 

USNESENÍ 
 

z 67. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 10. 2016 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

 

1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů s čtvrtletním 
plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 26. 10. 2016 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), B) důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 480/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 480/47 ostatní 
plocha) o výměře 71 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
zřízení služebnosti přístupu a užívání společných prostor budovy č. p. 195, Dolní náměstí 6, 
na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, 
umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
tepelného zdroje, tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně koncových 
topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené vody, zemního plynu a 
elektrické energie a připojení na kanalizaci, odkouření, přípojku plynu a na odběrné tepelné 
zařízení domu, to vše ve prospěch statutárního města Olomouce, a to k jednotkám č. 195/1, 
č. 195/2, č. 195/3, č. 195/4, č. 195/5, č. 195/6, č. 195/7, č. 195/8, č. 195/9, č. 195/10,             
č. 195/11, č. 195/12, č. 195/13, č. 195/14, č. 195/15, č. 195/16, č. 195/17, č. 195/18, č. 
195/19, č. 195/20, č. 195/21, č. 195/22, č. 195/23, č. 195/24, č. 195/25, č. 195/26, č. 195/27, 
č. 195/28, č. 195/29, vše v budově č. p. 195, Dolní náměstí 6, na pozemku parc. č. st. 616 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.2. 
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3. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.3. 
 

4. ukládá 
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi jednat ve věci založení Společenství vlastníků 
jednotek domu Dolní náměstí 200/2, Olomouc a podepsat notářský zápis a další dokumenty 
nutné k založení Společenství vlastníků jednotek domu Dolní náměstí 200/2, Olomouc        
dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
T: prosinec 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 314/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 314/5 ostatní 
plocha) o výměře 38 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1. 
 

6. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 313/2 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 314/2 ostatní 
plocha (dle GP díl "a") o výměře 8 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc          
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

7. schvaluje 
doplnění náležitostí pachtovní smlouvy na části pozemků parc. č. 474/1 zahrada o výměře 
112 m2 a parc. č. 474/4 zahrada o výměře 361 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
uzavírané s paní xxxxxxxxxxxxxxx týkající se povinnosti pachtýře umožnit přístup k ražené 
studni nacházející se na předmětu pachtu a k navazujícím částem pozemků parc.   č. 474/1 
zahrada a parc. č. 474/4 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 
 

3 Právně - ekonomický  audit smluvního vztahu statutárního 
města Olomouce a společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. ukládá 
jednat o úpravách stávající provozní smlouvy mezi SMOl a společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ a.s. dle doporučení společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. 
T: březen 2017 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

3. ukládá 
předložit návrh majetkoprávního vypořádání k vodohospodářské infrastruktuře ve vlastnictví 
Svazku Vodovod Pomoraví na území SMOl 
T: březen 2017 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 

 
 

4 Řepčín - chodník 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
rozsah zadání dle varianty č. A bodu „3“ důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
připravit návrh řešení opravy účelové komunikace  
T: červenec 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 
 

5 TT Nové Sady – změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se změnou podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu CH027 Tramvajová trať Nové 
Sady, Olomouc dle přílohy č.1 důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

6 Křižovatka tř. Svobody x Aksamitova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru správy městských komunikací postupovat dle závěru důvodové zprávy 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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7 Rozpočtové změny roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část A a část B 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy  - část A 
 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2016 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2016 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc  
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt   
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2)  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

9 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 4,               
dle předložené důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Erenburgova 26,              
dle předložené důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v 
DPS Politických vězňů 4, dle předložené důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na BB v ul. Handkeho 1, dle 
předložené důvodové zprávy 
 

6. schvaluje 
bezplatnou zápůjčku přebalovacího pultu Rodinnému centru Heřmánek, z.s., dle předložené 
důvodové zprávy 
 

7. ukládá 
uzavřít smlouvu o bezplatné zápůjčce přebalovacího pultu s Rodinným centrem Heřmánek, 
z.s., dle předložené důvodové zprávy 
T: 8. 11. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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10 Individuální žádost v sociální oblasti – mobilní hospic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy a její přílohy 
 

3. ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 
T: 8. 11. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 1. 
 

 
 

11 Interní postupy Statutárního města Olomouce - 
Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované 
územní investice Olomoucké aglomerace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci 
Integrované územní investice Olomoucké aglomerace ve verzi 1.0 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 

3. doporučuje 
primátorovi statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., aby vyzval 
odbor interního auditu a kontroly o zařazení výkonu interního auditu činností oddělení 
zprostředkující subjekt ITI do střednědobého plánu a ročních plánů interního auditu na roky 
2017 až 2022 dle důvodové zprávy 
T: ročně  
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 11. 
 

 
 

12 Územní plán - AŽD Praha s.r.o. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
primátorovi ihned svolat schůzku se zástupci AŽD Praha s.r.o. 
T: 8. 11. 2016 
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 
 

13 Územní studie Poloostrov 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

14 Cyklodoprava - IZ 23 Přichystalova - upřesnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

15 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
 s povolením výjimky dle upravené přílohy  důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 
 

16 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husitská dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 
 

17 Vnitřní předpis o poskytování dotací z rozpočtu města - 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o poskytování dotací z 
rozpočtu statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 18. 
 

 
 

18 Dotační programy odboru vnějších vztahů a informací pro rok 
2017 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotační programy odboru vnějších vztahů a informací dle příloh důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 1. 
 

 
 

19 Dotační programy OKP pro rok 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotační programy odboru kancelář primátora dle upravených příloh důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 18. 2. 
 

 
 

20 Programové dotace odboru sociálních věcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotační programy odboru sociálních věcí, dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 3. 
 

 
 

21 Dotační programy odboru školství 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Program 1 odboru školství dle přílohy důvodové zprávy, Program 2 dle varianty B  přílohy 
důvodové zprávy, Program 3 dle přílohy důvodové zprávy a Individuální dotace dle přílohy 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 4. 
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22 Dotační programy odboru životního prostředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotační programy odboru životního prostředí dle příloh důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových 
stránkách města 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 5. 
 

 
 

23 Programová dotace Ochrana obyvatel 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
programovou dotaci v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy  
 

3. ukládá 
zveřejnit dotační program na úřední desce a webových stránkách města 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru ochrany 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 6. 
 

 
 

24 Změna platového výměru ředitele školy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu platového výměru ředitele školy dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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25 Dodatek č. 12 - 2016 ke Smlouvě k zajištění péče o parky, 
rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci mezi SMOl 
a VFO, a. s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 12 - 2016 
 

3. ukládá 
ihned podepsat Dodatek č. 12 - 2016 
T: 8. 11. 2016 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

26 Kontrola dotace u „SK Freestyle Olomouc o.s.“   
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 
 

27 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v 
oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu 
s obcí Štěpánov dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zaslat podepsanou veřejnoprávní smlouvu ke schválení a podpisu obci Štěpánov a následně 
požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o vyslovení souhlasu dle § 160 odst. 5 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
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4. ukládá 
zajistit realizaci organizačních opatření souvisejících s výkonem působnosti 
T: 22. 11. 2016 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí stavebního odboru 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22. 
 

 
 

28 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změny v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce bod II. dle 
upravené důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2016 
 

3. schvaluje 
zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22. 1. 
 

 
 

29 Prodej vozidel  Městské policie Olomouc prostřednictvím 
autobazaru 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
bod 42 usnesení Rady města Olomouce z 9. 8. 2016 
 

3. schvaluje 
odprodej vozidel prostřednictvím autobazaru dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 23. 
 

 
 

30 Stanovení termínů  konání RMO a ZMO v 1. čtvrtletí roku 2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
termíny konání jednání RMO a ZMO v 1. čtvrtletí roku 2017 dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 
 

31 Aquapark - rozšíření wellness 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se změnou ceníku služeb po rozšíření wellness zóny 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 
 

32 Zahájení zadávacího řízení č. 16176 - Výběr dodavatele služeb 
v oblasti marketingu a propagace Statutárního města 
Olomouce rok 2017  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 
a)  společnost RTS, a.s. administrací zadávacích procesů předmětného zadávacího řízení  
b) odbor investic a odbor vnějších vztahů a informací k přípravě podkladů a dokumentů a k 
jejich předání  společnosti odpovědné za procesní část  veřejné zakázky - RTS, a.s. 
c) náměstka primátora  Urbášek Pavel, PhDr., 
- ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
- k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
- k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
- k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem. 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 
 
 

 

 
 
 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., v.r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA, v.r. 
1. náměstek primátora 
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